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Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában elrendelt rendkívüli 
szünet megszüntetése 

Iktatószám: LMKOH/5462-34/2020. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere 64/2020. (V.05.) Polgármesteri 
Határozatával úgy döntött, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde lajosmizsei székhelye, lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége 
vonatkozásában az elrendelt rendkívüli szünetet a továbbiakban is fenntartja 
határozatlan időre, továbbá a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020.(IV.27.) Korm. rendeletében foglaltak szerint 
pontosításra kerültek a bölcsődei, óvodai ügyelettel összefüggésben meghatározott 
részletszabályok.  
 
A Kormány az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről 
szóló 215/2020. (V.20.) Korm. rendeletében döntött a Budapest főváros területén kívül működő 
óvodák és bölcsődék újranyitásáról, a Rendelet 1. § és 6. § - 7. § (1) bekezdésében a következők 
szerint:  
 
„1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő 
a) óvodák és 
b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban 
együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai 
nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további 
feltételek előírása nélkül fogadják. 
(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a 
veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve 
a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása 
nélkül fogadják. 
(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 
 
6. § 2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság 
helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről 
szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése kizárólag a Budapest főváros területén 
működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda esetében alkalmazható. 
7. § (1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – 
Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható.” 
  
Előbbiekben felsorolt rendelkezések alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, lajosmizsei telephelyei és bölcsődei 
intézményegysége vonatkozásában a rendkívüli szünet megszüntetéséről szükséges 
dönteni. A 64/2020. (V.05.) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése szükséges.  
 

Lajosmizse, 2020. május 21. 



Polgármesteri döntéshozatal: 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  

Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 

 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „A 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában elrendelt 
rendkívüli szünet megszüntetése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

1) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában a 64/2020.(V.05.) 
polgármesteri határozattal határozatlan időre fenntartott rendkívüli szünetet 2020. május 24. 
napjával megszüntetem, egyúttal a 64/2020. (V.05.) polgármesteri határozatot hatályon kívül 
helyezem.  
 
2)  A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége működését az óvodák és bölcsődék 
újranyitásáról valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020.(V.20.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint kell ellátni.    
 

Lajosmizse, 2020. május 22.  10.30 

                          Basky András  
                           polgármester 


